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Nazwa przedmiotu1): Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Economics of Insurance

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab.. Irena Jędrzejczyk

Prowadzący zajęcia6): Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Wojciech Nagel, pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Rynków Finansowych

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem sektora ubezpieczeń oraz jego znaczeniem dla gospodarki narodowej

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podmiotów biznesu ubezpieczeniowego jako elementów sektora gospodarki 

Wypracowanie umiejętności  zakresie metod zwiększania efektywności działalności ubezpieczeniowej

Wypracowanie umiejętności biznesowych w zakresie organizacji działalności placówek w terenie 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 10

a2) ćwiczenia audytoryjne 8

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje

inne… inne …

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

Ubezpieczyciele w Polsce i na świecie. Formy organizacyjno-prawne. Struktury zarządcze. Schemat organizacyjny (podstawowe działy i jednostki
zakładów ubezpieczeń). Rekrutacja pracowników, nagradzanie, doszkalanie, motywacja, obieg informacji. Metody zwiększania efektywności działalności
ubezpieczeniowej. Audyt. Funkcjonowanie placówek w terenie. Procesy integracyjne w ubezpieczeniach: alianse, fuzje i przejęcia, Grupy kapitałowe z
udziałem ubezpieczycieli.

Założenia wstępne17): brak

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Pełny opis przedmiotu15):
B.     ćwiczenia

Miejsce i organizacja sektora ubezpieczeń w Polsce. Struktury organizacyjne wewnątrz sektora ubezpieczeń. Organizacja i ekonomika podmiotów sektora
ubezpieczeniowego.Struktury organizacyjne przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Podział ról menadżerskich i kompetencji. Podział zadań i
odpowiedzialności. Strategia i podstawowe cele działalności towarzystw ubezpieczeniowych. 
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UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student potraf opisać zasady funkcjonowania sektora 
ubezpieczeniowego, identyfikować jego wewnętrznych zależności 
strukturalne i powiązania z otoczeniem

05 - 

02 - student potrafi analizować struktury wewnętrzne ubezpieczycieli, 
oceniać podział ról menadżerskich

06 -

03 - student zdobywa kompetencje w zakresie koordynowania zadań 
organizacji ubezpieczeniowej

07 -

04 - student zdobywa kompetencje w zakresie biznesowej działalności 
ubezpieczeniowej w terenie  

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

inne..

inne…

Element oceny

1. W. Ronka-Chmielowiec red., 2004. Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz - Warszawa

2. Jan Monkiewicz red. 2004. Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. Mechanizmy i funkcje t.1. Poltext. Warszawa 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6.

7.

4.Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, 2010, Wydawnictwo Poltext, Warszawa

5.

8.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

UWAGI24):

Student, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z oceny wynikajacej z obserwacji w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z pozostałych elementów nie otrzyma 
zaliczenia
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